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 ..المقدمة 

سارت البشرٌة فً تفكٌرها عبر القرون الماضٌة وهً تبحث عن أفضل الطرق التً تصلح      

حٌث ترسخت بعدها حقٌقة . لنقل الثقافة للمتعلمٌن ، وحتى مطلع السبعٌنات من القرن العشرٌن 

الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن والتً وفرت قناعة لدى المربٌن وعلماء النفس بأنه ال توجد 

مثلى لجمٌع المواقف التعلٌمٌة ، بل توجد لكل موقف تعلٌمً الطرٌقة المناسبة له والتً ال  طرٌقة

. تصلح فً بقٌة المواقف 

وهذا بالطبع ال ٌعنً بأن هناك طرٌقة جٌدة وأخرى غٌر جٌدة أو ردٌئة ، إنما تتوقف جودة      

قة المناسبة للموقف المناسب الطرٌقة على القرار المناسب الذي ٌتخذه المعلم فً اختٌاره للطري

. ولمجموعة المتعلمٌن 

ونظرا ً لحدوث نقلة نوعٌة فً التفكٌر التربوي فً نهاٌات القرن العشرٌن ومطلع القرن      

الواحد والعشرٌن حٌث أصبح المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة بدال ً من المادة الدراسٌة ما 

متعلم هدفا ً جدٌدا ً للعملٌة التعلٌمٌة ، والتركٌز على ترتب علٌه ظهور مسار جدٌد ٌتخذ من ال

األسالٌب والطرق واالستراتٌجٌات التً ٌمكن من خاللها اكتسابه للمعارف والمهارات 

. والمعلومات تراعى فٌها اتجاهات المتعلمٌن ومٌولهم 
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 مفهوم اإلستراتٌجٌة :

 

( فن القٌادة : ) ٌة استراتٌجوس وتعنً كلمة مشتقة من الكلمة الٌونان: كلمة استراتٌجٌة 

. اقتصرت استعماالتها على المٌادٌن العسكرٌة وتباٌن تعرٌفها من قائد آلخر 

مجموعة من القواعد تنطوي على وسائل تؤدي على تحقٌق هدف : " وٌمكن أن نعرفها بأنها 

" .  معٌن ، وهً خطة موجهة نحو هدف معٌن 

خطة من أجل تحقٌق األهداف التعلٌمٌة فهً  تضع الطرق :  أما اإلستراتٌجٌة التدرٌسٌة فهً

. التً من المؤكد أن المتعلم ٌفعلها فً الواقع لٌصل للهدف ( أو اإلجراءات ) والتقنٌات 

مجموعة تحركات المعلم داخل الفصل التً تحدث ) وقد ًذكر أن استراتٌجٌة التدرٌس عبارة عن 

( . داف التدرٌسٌة المعدة مسبقا بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف لتحقٌق األه

( هدف ) نشاط خاص موجه بهدف ما ، ٌنهمك فٌه المتعلم لتحقٌق مهمة معٌارٌة " كما أنها 

"  تتمثل فً تحدٌد أسلوب تعلم المتعلمٌن 

 

: وقد أورد البعض لإلستراتٌجٌة معنٌٌن كل منهما ٌكمل اآلخر هما 

 

 المعنى الثانً المعنى األول

 
اإلستراتٌجٌة على أنها فن  وفٌه ٌنظر الى

استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحة بطرٌقة 
مثلى لتحقٌق األهداف المرجوة على أفضل 

بمعنى أنها طرق معٌنة لمعالجة ..وجه ممكن 
مشكلة أو مباشرة مهمة ما أو أسالٌب عملٌة 

. لتحقٌق هدف معٌن 

 

 
وفٌه ٌنظر إلى اإلستراتٌجٌة على أنها خطة 

ء ومرنة التطبٌق ٌتم خاللها محكمة البنا
استخدام كافة اإلمكانات والوسائل المتاحة 

. بطرٌقة مثلى لتحقٌق األهداف المرجوة

 

 

وٌرى البعض أن البعد الثانً وهو التحركات ٌعتبر أهم مكونات االستراتٌجٌة لدرجة أن      

مجموعة من التحركات التً ٌقوم بها المعلم ) بعضهم ٌمٌز االستراتٌجٌة عن غٌرها بأنها 

 (لتحقٌق أهدافه التدرٌسٌة 

س نجد أنها تتضمن أبعادا الخطة العامة للتدري) وفً تعرٌف لالستراتٌجٌة التدرٌسٌة بأنها      

 (مختلفة مثل طرٌقة تقدٌم المعلومات للمتعلمٌن وطرٌقة التقوٌم ونوع األسئلة المستخدمة 
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ومن المعروف إن العلم عبارة عن معلومات منظمة قابلة للنمو والتطور وهذه المعلومات      

إال إذا كان فً مجال تمثل حقائق نسبٌة وصل بها اإلنسان بمنهج علمً والعلم ال ٌكون علما 

 .تغٌر فً السلوك وتطور فً العملٌات المعرفٌة واالنفعالٌة : ومفهوم التعلم . معٌن 

 

مجموعة التحركات واإلجراءات التدرٌسٌة أو : ومفهوم آخر لالستراتٌجٌة التدرٌسٌة هو      

 .من المعلممجموعة تحركات المعلم داخل الفصل أو مجموعة إجراءات التدرٌس المختارة سلفا 

فإن استراتٌجٌة التدرٌس فً مجملها مجموعة من إجراءات التدرٌس المعدة سلفا من ، وبذلك 

والتً ٌخطط إلستخدامها فى أثناء تنفٌذ التدرٌس بما ٌحقق األهداف التدرٌسٌة ، قبل المعلم 

. المرجوة بأقصى فاعلٌة ممكنة وبأعلى درجة من اإلتقان وفً ضوء اإلمكانات المتاحة

 

واستراتٌجٌة التدرٌس تتعلق بالطرٌقة التً ٌقدم بها المحتوى فً البٌئة التعلٌمٌة وهى      

وٌجب أن ، تتضمن الطبٌعة ومدى الفهم أو النظر أو تتابع المواقف التً تزٌد الخبرة التعلٌمٌة 

. نأخذ فً اعتبارنا األهداف التً ٌجب أن تكون محددة والسلوكٌات الداخلٌة للمتعلمٌن 

. إلستراتٌجٌة هً الفن فً ابتكار الخطط نحو الهدففا

وتركز استراتٌجٌات التدرٌس على تدرٌب المتعلمٌن مع معالجة المعلومات والتفكٌر المستقل      

بحٌث ٌمتلك المتعلم القدرة على معالجة المعلومات واستراجعها وكٌف ٌفكر تفكٌرا ً منطقٌا ً 

لى الفهم وتنمٌة المهارة لدى المتعلم فً أن ٌتعلم كٌف ٌحصل سلٌما ً مستقال ً ، إنه اتجاه ٌركز ع

كما تنمً لدٌه جوانب التفكٌر . على المعرفة وٌكون مستقال ً ومعلما ً لذاته ومتعلما ً بذاته 

المتعددة والتً تتمثل فً القدرة على االستٌعاب والتولٌف وحل المشكالت وصنع القرار وتنمٌة 

.  بداعً مهارة التفكٌر النقدي واإل

أما االستراتٌجٌات فهو مدخل ٌركز على دور المعلم كخبٌر فً استراتٌجٌات تعلم المتعلمٌن 

:  وصانع قرارات تتعلق بالتدرٌس ، وهذا ٌتمثل فً اإلجابة على األسئلة الثالث التالٌة 

ماذا نقدم للمتعلمٌن ؟  -1

المعرفً المحدد وٌرتبط ذلك بصنع القرار الذي ٌتعلق بالمادة الدراسٌة والمحتوى 

 .والمهارات واالستراتٌجٌات المراد تدرٌسها 

كٌف نقدمه للمتعلمٌن ؟   -2

وهو ٌشٌر التخاذ القرار حول الخطوات واإلجراءات االخاصة الالزمة لتنفٌذ استراتٌجٌة 

ما ومهارة معٌنة ، وكٌف ٌتم عرض وتقدٌم هذه اإلجراءات إلى المتعلمٌن تقدٌما ً ٌمكنهم 

 . رفة من اكتساب المع

متى نقدم ذلك للمتعلمٌن ؟  -3

وهذا ٌنطوي على بناء قرارات حول الظروف التً ٌكون من المناسب فٌها تطبٌق 

 .االستراتٌجٌة والمهارة المعٌنة ، وحول تعلٌم المتعلمٌن هذه المعلومات 
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ل وٌمكن القول إن اتخاذ القرارات المرتبطة بالمادة الدراسٌة واستراتٌجٌات التدرٌس تشك     

. جوهر التدرٌس االستراتٌجً 

إن مفهوم التدرٌس االستراتٌجً ٌنطوي على العدٌد من المهام المطلوبة من المدرس      

: والمتمثلة فً اآلتً 

. معرفة متقنة بالمادة الدراسٌة والمحتوى الدراسً * 

. تقٌٌم دقٌق لمعرفة المتعلمٌن القبلٌة واحتٌاجاتهم * 

. المدرسً والمقرر الدراسً الستعمالها فً التدرٌس  تحلٌل جٌد لمادة الكتاب* 

.  فهم جٌد لعملٌات التعلم والتفكٌر * 

إن تحقٌق اإلنجاز هو هدف رئٌسً من أهداف التعلٌم ، واإلنجاز بمفهومه الشامل ٌعنً فهم      

.  المتعلم للمفهوم الذي ٌتعلمه 

. اء قاعدة تحقٌق التكامل بٌن مفهومٌن أو أكثر وصوال ً لبن*      

.  تطبٌق للقواعد التً ٌتم استنتاجها فً الحٌاة الٌومٌة *      

 : معاٌٌر اختٌار طرٌقة التدرٌس 

. مناسبتها ألهداف الدرس  -1

 .تثٌر اهتمام المتعلمٌن نحو الدراسة  -2

 .تناسب نضج المتعلمٌن  -3

 .تقبل التعدٌل إذا ما تطلب الموقف التعلٌمً  -4

 .مر بها المتعلمون  تراعً الخبرات التعلٌمٌة التً -5

 .تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن  -6

 .تنمً قدرة المتعلم على التفكٌر العلمً والتفكٌر الناقد  -7

 .تسمح للمتعلمٌن بالعمل فرادى وفً جماعات ، وتشجع على العمل التعاونً  -8

 .تسمح للمتعلمٌن بالتقوٌم الذاتً  -9

 .تزود المتعلمٌن بالتغذٌة الراجعة  -10

 .المتعلمٌن االتجاهات اإلٌجابٌة ، وتنمً حواسهم للمالحظة تنمً لدى  -11

 .الخ.. تدرب المتعلمٌن على المهارات المختلفة كالتعلٌل واالستنتاج واتخاذ القرار  -12

 .تدرب المتعلمٌن على الموضوعٌة واإلقناع  -13
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: وقد حدد بعض التربوٌٌن مكونات الستراتٌجٌات التدرٌس بشكل عام حٌث كانت كالتالً     

. األهداف التدرٌسٌة -1

 .التحركات التً ٌقوم بها المعلم وٌنظمها لٌسٌر وفقا لها فً تدرٌسه -2

 .األمثلة والتدرٌبات والمسائل المستخدمة للوصول إلى األهداف  -3

 .الجوالتعلٌمً والتنظٌم الصفً للحصة -4

 .استجابات المتعلمٌن الناتجة عن المثٌرات التً ٌنظمها المعلم وٌخطط لها  -5

 

 :م استراتٌجٌات التدرٌس ومن أه

 .استراتٌجٌة لعب األدوار -1

 .استراتٌجٌة التفكٌر الناقد -2

 .استراتٌجٌة العصف الذهنً -3

 .استراتٌجٌة التعلم التعاونً -4

 .استراتٌجٌة حل المشكالت -5

 .استراتٌجٌة المشروع -6

 .استراتٌجٌة المناقشة -7

 .استراتٌجٌة األلعاب التربوٌة -8

 استراتٌجٌة التعلم النشط -9

 .وننصح باإلطالع علٌها...غٌرها الكثٌر من االستراتٌجٌات وٌوجد 

.   منهافٌذها  وفائدة كل وسنتطرق فً الصفحات القادمة لبعض االستراتٌجٌات وكٌفٌة تن
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 "استراتٌجٌة العصف الذهنً "   -1
 

فكار موقف تعلٌمً ٌستخدم من أجل تولٌد أكبر عدد من األ"ٌقصد بالعصف الذهنً هو      

للمشاركٌن فً حل مشكلة مفتوحة خالل فترة زمنٌة محددة فً جو تسوده الحرٌة واألمان فً 

"  .  طرح األفكار بعٌدا ً عن المصادرة والتقٌٌم أو النقد 

 

تولٌد وإنتاج أفكار وآراء إبداعٌة من األفراد والمجموعات لحل مشكلة " كما ٌقصد بها      

معٌنة ، وتكون هذه األفكار واآلراء جٌدة ومفٌدة ، أي وضع الذهن فً حالة من اإلثارة 

والجاهزٌة للتفكٌر فً كل االتجاهات لتولٌد أكبر قدر من األفكار حول المشكلة أو الموضوع 

"  بحٌث ٌتاح للفرد جو من الحرٌة ٌسمح بظهور كل اآلراء األفكار  المطروح

 

تعتمد هذه الطرٌقة على إنتاج األفكار والتصورات والحلول المبتكرة التً تخطر ببال األفراد      

بصورة عفوٌة ، ووضع العدٌد من األسئلة خارج الذات ، لتولٌد العدٌد من األفكار والتعامل معها 

.  ها وفحصها وتقوٌم

 

 :قواعد العصف الذهنً      

مهما كان نوعه ومستواه مادام متصال ً بالمشكلة موضوع االهتمام : إطالق حرٌة التفكٌر  -1

. ومساعدة الفرد على توظٌف قدراته 

وٌعنً أن الحكم المضاد لألفكار ٌؤجل لوقت الحق حتى ال تكبت أفكار : النقد المؤجل  -2

شعرون بالحرٌة لكً ٌعبروا عن أحساسهم وأفكارهم اآلخرٌن ، وندعهم ٌعبرون عنها وي

 . بدون تقوٌم 

أي أنه كلما زاد عدد األفكار المقترحة زاد احتمال بلوغ قدر من األفكار : الكم ٌولد الكٌف  -3

 . المعٌنة على الحل المبدع للمشكلة 

ا ازداد فكلما كانت األفكار أشمل وأوسع كان هذا األفضل ، وكلم: الترحٌب باإلنطالق الحر  -4

 . عدد األفكار ارتفع رصٌد األفكار المفٌدة 

: تقبل محاوالت تنمٌة األفكار والبناء على أفكار اآلخرٌن أي التركٌب والتطوٌر  -5

فالمشتركون باألفكار الخاصة بهم ٌمكنهم أٌضا ً تخمٌن الطرق التً تمكنهم من تحوٌل 

 .ٌن أو أكثر فً فكرة أخرى أفضلأفكار اآلخرٌن إلى أفكار أكثر جودة أو كٌفٌة إدماج فكرت
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 : و ٌمكن تطبٌقة هذه االستراتٌجٌة على النحو التالً 

: وضع التعلٌمات للمتعلمٌن وهً  -1

 .إعرض أفكارك بغض النظر عن خطئها أو صوابها أو غرابتها  -

 . ال تنقد أفكار اآلخرٌن أو تعترض علٌها  -

. االختصار فً الكالم  -

. آراء اآلخرٌن أو تطوٌرها ٌمكنك االستفادة من  -

. نفذ تعلٌمات رئٌس الجلسة  -

.  إعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوٌن األفكار  -

.  تحدٌد المشكلة بحٌث تكون حقٌقٌة  -2    

.  تقسٌم المتعلمٌن إلى مجموعات صغٌرة بعدد فردي ٌختار من بٌنهم رئٌس الجلسة  -3    

.  إثارة تفكٌر المتعلمٌن ببعض األسئلة واالستفسارات  -4

 .إثارة المشاركٌن إذا ما نضب لدٌهم معٌن األفكار  -5

 .دقٌقة  60  –15ٌمارس المتعلمٌن حرٌة التفكٌر فً جلسة ٌراعً أن تستغرق من  -6

 . تقوٌم األفكار كلها عن طرٌق مناقشتها بٌن المعلم ومتعلمٌه  -7

 

 : العصف الذهنً دور المعلم فً استراتٌجٌة 

إثارة المتعلمٌن باألسئلة التً تصنع افتراضات وحلول غٌر متوقعة وتتطلب التخٌل  -1

.  والتماٌز فً اإلجابات 

 .تشجٌع العفوٌة وإطالق أفكار المتعلمٌن  -2

 . إزالة جمٌع ما ٌعوق عملٌة التفكٌر  -3

 . إعطاءالمتعلمٌن شحنة انفعالٌة تصبح مصدرا ً لإللهام لدٌهم  -4
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" استراتٌجٌة حل المشكالت "  -2

المشكلة هً كل قضٌة غامضة تتطلب الحل ، وقد تكون صغٌرة فً أمر من األمور التً      

تواجه اإلنسان فً حٌاته الٌومٌة ، وقد تكون كبٌرة ، وقد ال تتكرر فً حٌاة اإلنسان إال مرة 

لجهل حول قضٌة أو موضوع واحدة ، أو هً حالة ٌشعر فٌها المتعلم بعدم التأكد والحٌرة أو ا

.  معٌن أو حدوث ظاهرة معٌنة 

وطرٌقة حل المشكالت من الطرق التً تعد المتعلمٌن للحٌاة العملٌة عن طرٌق إٌجاد مواقف      

تتحدى المتعلمٌن وتستثٌر تفكٌرهم وتجعلهم ٌقومون بنشاط متنوع لجمع المعلومات وتنظٌمها 

سالٌب متنوعة كسلوك المحاولة والخطأ أو االستبصار أو ونقدها إلٌجاد حلول لها ، واستخدام أ

أسلوب إدراك العالقات بٌن أجزاء الموقف أو السلوك التحلٌلً أو الحل المباشر ، وبهذا ٌتدرب 

.  المتعلمٌن على التفكٌر الخالق لحل المشكلة 

وبٌن تحقٌق  وٌقوم المعلم بدور إٌجابً فً هذه الطرٌقة للتغلب على صعوبة ما ٌحول بٌنه     

:  هدفه ، ولكً ٌكون الموقف مشكلة ال بد من توافر ثالث عناصر هً 

. هدف ٌسعى إلٌه  -1

 .صعوبة تحول دون تحقٌق الهدف  -2

 . رغبة فً التغلب على الصعوبة عن طرٌق أنشطة معٌنة ٌقوم بها المتعلمٌن  -3

وٌشترط عند اختٌار المشكلة أن تكون هامة ومتصلة بواقع المتعلمٌن ، وتناسب مستوى      

نضجهم ، ومناسبة فً ضوء المصادر المتاحة و الوقت المخصص ، ومرتبطة بالبرنامج 

الدراسً ، وتستثٌر اهتمام المتعلمٌن وتتحدى قدراتهم بشكل معقول ، أي تعٌن األسالٌب 

 . ى حلها الجماعٌة فً الفصل عل

وعند اختٌار المشكلة ٌعطى المتعلمٌن الحرٌة فً مناقشة أسباب قبول المشكلة للدراسة أو      

رفضها ، كما ٌجب أن ٌتأكد المعلم من أن المتعلمٌن ٌملكون المهارات والمعلومات األساسٌة التً 

أسالٌب ٌحتاجون إلٌها لحل المشكلة قبل شروعهم فً ذلك ، سواء أكان ذلك مرتبطا ً ب

.  واستراتٌجٌات الحل أم بعناصر المشكلة ومتطلباتها الداخلٌة 

:  خطوات الدراسة باستراتٌجٌة حل المشكالت 

بطرح المعلم ألسئلة واستفسارات أو كالهما حول مشكلة تمس حٌاة : الشعور بالمشكلة  -1

.  المتعلمٌن وتتفق مع مٌولهم وقدراتهم وتثٌر حماسهم 

وتسجٌلها على السبورة ، وٌراعى أن تكون غٌر متشعبة وصٌاغتها : تحدٌد المشكلة  -2

 . واضحة ألنها تؤثر على نوع الحل 
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 . التً سٌتم فً ضوئها جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة : اقتراح الفروض  -3

برجوع المتعلمٌن للمصادر التً تم تحدٌدها مع معلمهم : جمع المعلومات والبٌانات  -4

 .ضل تقسٌم المتعلمٌن إلى مجموعات ، وٌمكن عن طرٌق كل متعلم بمفرده وٌف

 .بمناقشة المعلومات التً حصل علٌها المتعلمٌن : التحقق من صحة الفروض  -5

ونقدها وتقوٌمها ووضعها فً صورة أحكام عامة ٌصلح : الوصول إلى حلول جدٌدة  -6

 . تطبٌقها فً مواقف مشابهة 

 :كن المعلم والمتعلم من استراتٌجٌة حل المشكالت تم

. شرح المعلومات  -1

 . جمع المعلومات  -2

 .وضع الفروض  -3

 . جمع األحداث وترتٌبها  -4

 :شروط اختٌار المشكالت 

. أن تخطط عمال ً تعاونٌا ً  -1

 .أن تتٌح معالجتها ممارسة الطرٌقة العلمٌة  -2

 .أن تتٌح فرص للرجوع إلى مصادر المعرفة  -3

 .تكاملها أن تضمن فرصا ً لربط المعلومات و -4

 .أن تشمل خبرات مهارٌة ووجدانٌة ومعرفٌة  -5

 .أن تكون فرصا ً لتعمٌم الخبرة فً المجتمع  -6

 .أن تكشف عن سلوك المتعلمٌن ودوافعهم وشخصٌاتهم  -7

 .أن تؤدي دراستها إلى مشكالت أخرى تحتاج لحلول  -8

 .أن تساعد على نمو المتعلمٌن  -9

 . أن تكون مشكالت متنوعة فً مجاالتها وطبٌعتها  -10

 : وٌمكن للمعلم أن ٌنمً قدرة المتعلمٌن على حل المشكالت من خالل 

. مساعدة المتعلمٌن على استخدام طرق منظمة فً معالجة المتغٌرات  -1

 .تشجٌع محاوالت المتعلمٌن لرؤٌة المشكالت من زواٌا مختلفة  -2

 .المعرفة السابقة والضرورٌة لفهم من المشكلة التأكد من أن المتعلمٌن لدٌهم  -3

 .ترك المتعلمٌن ٌفكرون بأنفسهم فً حل المشكلة وال تقدم لهم حلول جاهزة  -4

 .تشجٌع المتعملٌن على طرح حلول منطقٌة  -5

 . مطالبة المتعلمٌن بشرح الخطوات التً استخدموها فً حل المشكلة  -6
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 :تتمٌز استراتٌجٌة حل المشكالت بما ٌلً 

. المتعلمٌن طرٌقة التفكٌر العلمً السلٌم  تكسب -1

 .تساعد المتعلمٌن على التكٌف مع المجتمع  -2

تعود المتعلمٌن على االعتماد على النفس ، وعدم طلب المساعدة الخارجٌة إال فً أضٌق  -3

 . الحدود 

 .تعود المتعلمٌن على الذاتٌة والواقعٌة فً التفكٌر  -4

 .ٌكتسبها المتعلمٌن تعمل على تثبٌت المعلومات التً  -5

 . تجعل المتعلمٌن نشٌطٌن فعالٌن إذ أن لكل منهم دورا ً محددا ً ٌقوم به  -6

 .تسهم فً إشباع حاجات ورغبات ومٌول المتعلمٌن  -7

 . تنمً روح التعاون والعمل الجماعً  -8

 :دور المعلم فً استراتٌجٌة حل المشكالت 

مٌولهم وقدراتهم وإثارة حماس اختٌار مشكلة ترتبط بدراسة المتعلمٌن ، وتتفق مع  -1

. المتعلمٌن وبلورة أفكارهم 

تحدٌد المشكلة وتقسٌمها إلى عناصرها الرئٌسٌة واتجاهات البحث فٌها لٌقوم المتعلمٌن  -2

 .بجمع المعلومات المتصلة بها 

 .إرشاد المتعلمٌن باإلطالع على ما دونوه من معلومات  -3

 .إبقاء المشكلة واضحة أمام المتعلمٌن  -4

 :شراف على المتعلمٌن أثناء قٌامهم بدراسة المشكلة لزٌادة فهمهم لها عن طرٌق اإلِإل  -5

 .التركٌز على أكثر عناصر الموقف ارتباطا ً بالمشكلة  -

. إدراك عالقات جدٌدة بٌن األجزاء  -

. إعادة تنظٌم الخبرات المكتسبة  -

صل بموضوع المشكلة وفً  تقوٌم المعلومات التً حصل علٌها المتعلمٌن الختٌار ما ٌت -6    

 .ضوء ذلك ٌقرر المتعلمٌن اإلجابة الصحٌحة     

.  مساعدة المتعلمٌن على صٌاغة النتائج النهائٌة للمشكلة  -7
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" استراتٌجٌة التفكٌر الناقد "   -3

إن من أهم معالم هذا العصر التطور التكنولوجً المتسارع ، والتزاٌد المستمر فً المعرفة      

ساهم فً التنوع فً المواضٌع القرائٌة ، وكذلك فً مصادر هذه المواضٌع من دور نشر مما ي

.  ومكتبات ووسائل إعالم إلكترونٌة 

وحتى نكون مؤثرٌن ومتأثرٌن علٌنا مساٌرة هذا العصر ، وٌتم ذلك من خالل التفكٌر الناقد      

لته للتفاعل مع العالم الخارجً وما الذي ٌعد وسٌلة الفرد فً التنمٌة الفكرٌة والوجدانٌة ، ووسً

وتعنً استراتٌجٌة التفكٌر الناقد استخدام التحلٌل والتقٌٌم . ٌستجد فٌه من متغٌرات سرٌعة 

:  ومراجعة الذات ، وتتطلب اإلبداع واالستقاللٌة ، وٌشمل التفكٌر الناقد اآلتً 

ٌهم بما ٌقومون به تشٌر إلى وعً المتعلمٌن بذاتهم ، ووع: مهارات ما وراء المعرفة  -1

من استراتٌجٌات قبل وبعد القراءة ، مما ٌترتب علٌه مراجعتهم لطرق تفكٌرهم ، 

. ومراقبتهم تعلمهم ، ومراجعة أنفسهم 

 –كالخرائط المفاهٌمٌة .. حٌث ٌبتكر المتعلمٌن صورا ً لتفكٌرهم : المنظمات البصرٌة  -2

 .ٌانٌة الجداول الب –الخرائط  –الرسوم البٌانٌة  –الشبكات 

ٌحلل المتعلمون وسائل اإلعالم ، واالحصائٌات ، وأمورا ً أخرى مثل التحٌز ، : التحلٌل  -3

والوصول إلى استنتاجات من النص المقروء ، المقارنة ، التخٌل ، التنبؤ ، إبداء الرأي 

 . فً المقروء ، إصدار حكم حول قٌمة النص ودقته وأسلوبه ولغته 

 

:  أهمٌة استراتٌجٌة التفكٌر الناقد 

تنمٌة قدرة المتعلمٌن لمواجهة االنفجار المعرفً والنمو المتسارع فً وسائل وأسالٌب  -1

. اكتساب المعلومات والمهارات 

مساعدة المتعلمٌن على اتخاذ القرارات ، وحل المشكالت ، والتفكٌر بوضوح ، وتنظٌم  -2

المعلومات ، واالبتعاد عن المعلومات غٌر الضرورٌة للمشكلة وفً تأكٌدها لذات القارئ ، 

وجعلهم مستقلٌن فً رأٌهم ، وٌعد أٌضا ً من أهم أنواع التفكٌر الذي ٌجب أن ٌعلم فً 

 .  المجتمع الدٌمقراطً

مساعدة المتعلمٌن على أن ٌصبحوا متعلمٌن مستقلٌن معتمدٌن على أنفسهم ، وعلى  -3

 .استمرارهم فً النجاح فً المدرسة والحٌاة الٌومٌة 

 . خلق المواطن القادر على اإلسهام فً معالجة مشكالت المجتمع بالفكر والرأي  -4

من التعلم الكمً إلى التعلم  إن استراتٌجٌة التفكٌر الناقد تساعد المتعلمٌن على االنتقال -5

النوعً الذي ٌهدف إلى تأهٌل المتعلم بوصفه محوراً للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ، وتؤكد 
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أهمٌة التنشئة الذهنٌة ، وتطوٌر القدرات العقلٌة العلٌا ، وتزوٌد المتعلمٌن بالمهارات 

، قاصدا ً فهم هذه  التً تمكنهم من التعامل بفاعلٌة مع المعلومة من مصادرها المختلفة

 . المعلومة واستخدامها فً حل المشكالت التً تواجهه 

 : دور المعلم فً استراتٌجة التفكٌر الناقد 

. التحضٌر المسبق وإعداد خطة للدرس   -1

 . تهٌئة المناخ التعلٌمً المناسب فً الغرفة الصفٌة  -2

 .استثارة المتطلبات السابقة للموضوع  -3

 .ة ما ٌعرفونه عن الموضوع وما ٌرٌدون معرفته تشجٌع المتعلمٌن على كتاب -4

 .على المعلم أن ٌطلب من المتعلمٌن قراءة الموضوع قراءة صامتة  -5

 . تقسٌم المتعلمٌن إلى مجموعات عمل صغٌرة بحسب طبٌعة النشاط  -6

 .تشجٌع المتعلمٌن على التفكٌر باستخدام استراتٌجٌة التفكٌر بصوت عال  -7

 . خاصة بالنشاط وفق زمن محدد إعطاء كل مجموعة بطاقة عمل  -8

 .الحوار والمناقشة مع المتعلمٌن  -9

 .إشراف عام على المتعلمٌن ومساعدتهم عند الحاجة  -10

 . تقدٌم التغذٌة الراجعة الفورٌة  -11
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 "استراتٌجٌة المشروع "  -4
 

 " تحقٌقهوحدة نشاط ٌقوم به المتعلم بطرٌقة طبٌعٌة بقصد هدف معٌن ٌمكن " عبارة عن 

تعلم ملىء بالمشاركة واإلٌجابٌة والتعلم النشط وٌمد المتعلمٌن بمعرفة أعمق بالمواد التً " 

 "ٌدرسونها 

تعلم تترسخ فٌه المعرفة التً حصل علٌها المتعلم بالبحث مقارنة بالمعلومات التً كان ٌحصل " 

 "علٌها بالطرق التقلٌدٌة القائمة على التلقٌن 

 

 :ائم على المشروع على تعتمد طرٌقة التعلم الق

 

 .ترك حرٌة اختٌار المشكلة أو القضٌة للمتعلمٌن -1

 .اشراك المتعلمٌن فً مشكالت حٌاتٌة واقعٌة -2

توافر مهارات بعٌنها لدى المتعلمٌن مثل مهارات طرح األسئلة والتساؤل الذاتً والبحث عن  -3

 .المصادر

 

 :أهمٌة التعلم القائم على المشروع 

 

أثناء اختٌار المشروع وتخطٌطه وتنفٌذه بتواجد المعلم مع المتعلمٌن لكً التفاعل الذي ٌحدث  -1

ٌواجههم وٌجٌب على تساؤالت كل متعلم أثناء التقوٌم لٌوضح التفصٌالت الدقٌقة التً ٌتم 

 .تناولها على نحو كاف أثناء التنفٌذ

 .تنمٌة مهارات التخطٌط السلٌم وحل المشكالت والتفكٌر النقدى لدى المتعلمٌن -2

تعلم المتعلمٌن كٌفٌة تطبٌق المحتوى الذي تعلموه مقترنا  بالمهارات التً لدٌهم فً مرحلة  -3

 .القٌام بالمشروع

ٌتٌح الفرص للمتعلمٌن لكً ٌقوموا بتطبٌق ماتعلموه من خالل مهارات االتصال باآلخرٌن  -4

خارج  بناء على العمل داخل مجموعات دراسٌة مما ٌساعد على تمكنهم من العمل مع أفراد

 .نطاق المجتمع المدرسً

ٌتٌح للمتعلمٌن عددا من المهارات سٌحتاجونها فً مرحلة أكبر من العمر فً حٌاتهم  -5

 –كٌفٌة تقسٌم الوقت  –معرفة الفرد لقدراته  –تنمٌة الشعور بالمسئولٌة : الوظٌفٌة مثل 

 .التعلم من خالل التجارب  –البحث عن المصادر 

أهداف التعلم والربط بٌن تلك االنجازات واألهداف والمعاٌٌر الخاصة توقع ما سٌتم إنجازه أو  -6

 .بالمدرسة أو المجتمع وهً األهداف التً تم االتفاق علٌها فً بداٌة المشروع
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الدمج بٌن األنشطة المختلفة التً ستساعد المتعلمٌن على عملٌة التفكٌر النقدي للخبرات  -7

 .روع والتجارب التً مروا بها خالل مراحل المش

عرض المنتج النهائً الذي ٌظهر من خالله ماتعلمه المتعلمون حتى تتم عملٌة التقٌٌم  -8

 .للمشروع والتً ٌمكن أن ٌقوم المتعلمٌن أنفسهم بالتقٌٌم طبقا لمعاٌٌر ٌضعونها بأنفسهم

 

 :خطوات تنفٌذ المشروع 

 

 .االختٌار : الخطوة األولى  -

 .مناسبة ٌتم باقتراح المعلم والمتعلمٌن مشروعات 

 .التخطٌط : الخطوة الثانٌة  -

ٌعطى المتعلمٌن الحرٌة الكاملة لوضع خطة تنفٌذ المشروع بتحدٌد ماٌرونه مناسبا من 

 .الوسائل والطرق التً سٌتم بها التنفٌذ بعد قٌامهم بدراسة أولٌة

 .التنفٌذ : الخطوة الثالثة  -

األعمال التً أوكلت إلى كل مجموعة  ٌتم فً جو اجتماعً ٌشعر فٌه المتعلمٌن بالحرٌة فً تنفٌذ

 .منهم

 .التقوٌم : الخطوة الرابعة  -

إذا كانت المشروعات فردٌة فعلى كل متعلم أن ٌقدم نتائج دراسته على شكل تقرٌر شفوي أو 

تلخٌص كتابً مع توضٌح عملً لما قام به وإذا كانت جماعٌة فٌقدم المتعلمٌن كجماعات أو أفراد 

م إلى الجماعة كلها وٌجب بحث التعدٌالت التً كان من األفضل إدخالها تقارٌر ونتائج دراسته

 .على الخطط واألسالٌب التً اتبعت فً التنفٌذ على ضوء الخبرات الجدٌدة

 

 :مزاٌا التعلم القائم على المشروع

 .وسٌلة فعالة لدمج التكنولوجٌا فً التعلٌم وتوظٌفها التوظٌف األمثل فً العملٌة التعلٌمٌة -1

 .وح االستكشاف فً التعلم والمشاركة البناءة مع زمالءه فً فرٌق العملبث ر -2

 .تنمٌة اإلبداع وتقدٌم حلول للمشكالت تتمٌز باألصالة -3

 .اإلٌجابٌة والتأكد على العمل بروح الفرٌق الواحد للوصول للهدف -4

 

 :دور المعلم فً طرٌقة المشروع

 .توجٌه المتعلمٌن لتحدٌد المشروع -1

 .ناسبة الستمرار المتعلمٌن فً تنفٌذ المشروعتهٌئة الظروف الم -2

 .التوجٌه والمشاركة للمتعلمٌن فً حل المشكالت التً تقابلهم -3

 .إثارة روح المبادرة عند المتعلمٌن وتوجٌهها فً جمٌع المراحل -4
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 ورشة العمل 

 

 كتاب الصف السابع المتوسط

 للصف السابعتطبٌق طرق االستراتٌجٌات الحدٌثة للتدرٌس على احدى الدروس 

تقسٌم المتدربٌن الى مجموعات وتختار كل مجموعه استراتٌجٌة وتطبقها على 

 .الدرس

 .ٌجب ان تكون جمٌع المجموعات تعمل على نفس الدرس
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